
 

 

 
Vacature gemeente Nuenen 

 
 

Werkervaringsplek openbaar groen 
(36 uur per week)  

 

Nuenen is wereldberoemd door Vincent van Gogh. De kernen Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten liggen in het groene buitengebied tussen Eindhoven en Helmond. Ze vormen 
samen een levendige gemeente met betrokken inwoners. 
De gemeente Nuenen staat middenin de gemeenschap. Wij zoeken energieke mensen die 
gas durven geven en beschikken over daadkracht en vakkennis.  

  
Ben je recent afgestudeerd binnen het groen en wil je meedraaien en ervaring opdoen 
bij een gemeente? 
De afdeling Openbare Werken heeft een werkervaringsplaats binnen het vakgebied groen. 
Als afdeling zorgen we in samenwerking met inwoners en andere belanghebbenden voor het 
duurzaam, schoon en veilig inrichten, beheren en onderhouden van de openbare ruimte. 
 
Wat ga je doen? 
Je werkt mee aan de lopende zaken binnen de afdeling. Vraagstukken liggen vooral op het 
gebied van openbaar groen. Denk bijvoorbeeld aan de afhandeling van meldingen, 
kapverzoeken en beantwoording/uitzoeken van de voorkomende vragen binnen groen.  
In overleg worden de werkzaamheden bepaald. Daarbij staat het leerproces voor jou als 
WEP’er centraal.  
 
Dit ben jij 

• Je bent recent (in de afgelopen jaren) afgestudeerd binnen het vakgebied groen (MBO of 
HBO)  

• Je zoekt een plek waarin je werkervaring kunt opdoen voor (maximaal) 6 maanden bij de 
overheid/gemeente.  

• Je neemt initiatief, kan zelfstandig werken en bent leergierig 
 
Wat bieden wij? 
Bij de gemeente Nuenen heb je behulpzame collega’s. We zijn een organisatie die volop in 
beweging en ontwikkeling is. Daarnaast bieden wij: 

• Afwisselende werkzaamheden met voldoende ondersteuning & begeleiding; 

• Vergoeding à € 500,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week. 
 

Wil je meer weten? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ayla Hermans, coördinator binnendienst 
Openbare Werken, via tel. (06) 40574358. Voor informatie over de procedure kun je terecht 
bij Tom de Groot, P&O-adviseur, via tel. (088) 1631 326. 
 
Wil je solliciteren? 
Als je belangstelling hebt voor een werkervaringsplek binnen onze gemeente, stuur dan vóór 
27 augustus 2021 je sollicitatiebrief met CV via www.werkeninzuidoostbrabant.nl. 


